34. Особисті дані члена сім'ї, який є громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації
Ім'я

Прізвище
Дата народження

Громадянство

Номер проїзного документу чи
посвідчення особи

35. Спорідненість із громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації

□ чоловік/дружина □ син/донька □ онук/онука □ мати/батько/бабуся/дідусь на утриманні
36. Місце і дата

37. Підпис (замість неповнолітньої дитини
підписує один з батьків або опікунів)

Мені відомо, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення організаційних витрат.
Для заявників на багаторазову візу (див. пункт № 24):
Мені відомо, щодо необхідності мати медичну страховку як для першої подорожі, так і для наступних поїздок на територію держав-членів
ЄС

Мені відома наступна інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій заяві, надання фотографії і, у разі необхідності
відбитки моїх пальців є обов'язковими для розгляду заяви на отримання візи; мої персональні дані та дані вказані в анкеті на отримання
візи, а також мої відбитки пальців та фотографія будуть передані до компетентних органів держав-членів ЄС та розглядатимуться цими
органами при прийнятті рішення щодо видачі візи.
Ця інформація, в також рішення щодо заяви на отримання візи, анулювання, відміни або подовження виданої візи зберігатиметься у системі
VIS1 протягом п'яти років та буде доступною для компетентних органів, що здійснюють візовий контроль на зовнішніх кордонах на
території держав-членів ЄС; для міграційних служб, установ, що розглядають надання політичного притулку держав-членів ЄС з метою
перевірки виконання вимог в'їзду, законного перебування та проживання на території держав-членів ЄС; з метою встановлення особистості
осіб, які не дотримуються або перестали виконувати ці вимоги; з метою вивчення заяви на отримання політичного притулку та
встановлення ступені відповідальності за це. У певних випадках, також зможуть перевіряти ці дані компетентні органи держав ЄС та
Європол з метою уникнення, розкриття або розслідування терористичних або інших тяжких злочинів. Відповідальним органом державичлена за обробку цих даних є: Управління у справах Іноземців, вул.. Кошикова, 16, 00-564 Варшава.
Мені відомо, що я маю право отримати від будь-якої держави-члена ЄС інформацію щодо моїх персональних даних, які фігурують в
системі VIS та яка держава їх внесла, а також вимагати виправити ту інформацію, яка є неточною та видалити ті дані, які були отримані
нелегально. На моє клопотання, установа, яка обробляє мою заяву, має мене поінформувати яким чином я можу перевірити мої персональні
дані та яким чином можна їх виправити або знищити та як це зробити відповідно до внутрішнього законодавства країни-члена ЄС до якої я
звернувся. Скарги щодо охорони даних персональних будуть розглядатися національною установою держави-члена, що здійснює контроль:
Генеральний Інспектор Захисту Особистих Даних, вул.. Ставки, 2, 00-193 Варшава.
Я заявляю, надав правдиві дані у повному обсязі. Мені відомо, що будь-яка неправдива інформація може стати приводом для відмови у
видачі візи, в анулюванні виданої візи і може підлягати кримінальній відповідальності, відповідно до законодавства держави-члена ЄС, яка
розглядає мою заяву на отримання візи.
Я зобов'язуюся покинути територію держави-члена до закінчення строку дії виданої візи. Мене поінформували, що віза – це одна з вимог
для в'їзду на територію держав-членів ЄС. Факт отримання візи не означає, що я маю право на відшкодування , якщо я порушив положення
статті 5, пункту 1 Регламенту ЄС № 562/2006 (Шенгенський прикордонний кодекс), внаслідок чого мені заборонили в'їзд до країни
призначення. Виконання вимог в'їзду перевірятиметься при в'їзді на територію держав-членів ЄС.

Місце і підпис

_________________
1

.

З моменту функціонування системи VIS

Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів):

